Comissão de Educação, Ciência e Cultura

ATA NÚMERO 118/XII/2ª SL
20.março.2013 – 11h00
Aos 20 dias do mês de março de 2013, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de Educação,
Ciência e Cultura, na sala 03, do Palácio de S. Bento, na presença dos Senhores Deputados
constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata, com a seguinte Ordem do
Dia:

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
2. Comunicações do Presidente
3. Audição à Direção da Orquestra Geração
4. Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2013 - COM/629


Apresentação e discussão do Parecer
Deputado Autor do Parecer: Miguel Tiago-PCP

5. Projeto de Resolução 597/XII (PCP) - Elaboração de um relatório anual sobre abandono
escolar e empréstimos bancários no Ensino Superior


Discussão

6. Outros assuntos
7. Data da próxima reunião
Dia 26.março.2013 - 15h00

1. Aprovação da proposta de Ordem do Dia
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) solicitou o adiamento do ponto 5 da Ordem
do Dia, o que foi aceite.
Com esta alteração, a Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade dos Deputados presentes
do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência do BE e do PEV.

2. Comunicações do Presidente
2.1. O Sr. Presidente da Comissão fez referência ao Projeto de Lei n.º 363/XII, do PS, que
Reforça a representação das organizações de juventude no Conselho Económico e
Social (5.ª Alteração à Lei n.º 108/91, de 17 de Agosto), propondo que, para além do
pedido de contributo à Comissão competente, aprovado na reunião anterior, fosse
também solicitado parecer ao Conselho Económico e Social, o que foi aceite por todos.
Este deverá pronunciar-se no prazo de 2 semanas.
2.2. Relativamente à visita à unidade de Negócios PLURAL Entertainment – MEDIA
CAPITAL, foi deliberado solicitar nova indicação de datas, visto que as sugeridas
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coincidem com as sessões nacionais do Parlamento dos Jovens. A visita deverá ser
agendada para uma terça ou quarta, da parte da manhã.
A Sra. Deputada Inês de Medeiros (PS) sugeriu que a Comissão efetue também uma
visita à SP Televisões, o que foi aceite.

3. Audição à Direção da Orquestra Geração
Estiveram presentes, em representação da Direção da Orquestra Geração, Dra. Ana Mafalda
Pernão, Dra. Helena Lima e Dr. António Wagner Diniz.
Os representantes da Orquestra Geração fizeram uma breve apresentação do projeto, que tem
por missão o desenvolvimento de um programa de intervenção social através da música, mais
concretamente da criação de orquestras em escolas básicas (1º, 2º e 3º ciclo), em contextos
sociais mais degradados.
A opção pela Orquestra deveu-se ao facto de entenderem que o desenvolvimento das
competências de trabalho em conjunto (seguir o maestro/professor, intervenção organizada,
colaboração entre pares, esforço individual para um objetivo comum) e das competências
individuais (concentração, disciplina, rigor, rotinas de estudo, respeito pelos colegas,
professores, etc) contribui para a melhoria de vida de crianças e jovens com dificuldades de
integração social e educativa, provenientes de bairros sociais problemáticos, compostos por
uma população social, económica e culturalmente desfavorecida constituída, na sua maioria,
por pessoas de nível educacional diminutos e de baixos recursos económicos.
Apontaram como principais objetivos do projeto Orquestra Geração: combate ao absentismo e
insucesso escolar (fixação das crianças à escola), modificação de comportamentos (na escola
e na comunidade), envolvimento e responsabilização da família, prevenção de comportamentos
desviantes, respeito pela multiculturalidade, alargamento de horizontes (académicos,
profissionais, culturais) e democratização do acesso ao ensino da música, entre outros.
Fizeram referência ao percurso deste projeto, criado em novembro de 2007, e que conta hoje
com o apoio de 8 municípios, 24 orquestras/18 escolas, envolvendo cerca de 900 crianças e 68
professores. A contratação destes professores é feita pelo Ministério da Educação e Ciência,
cujo custo anual ronda os 685.000€. Contam ainda com o apoio das Câmaras Municipais da
Amadora, Lisboa, Loures, Oeiras, Sesimbra e Sintra (210.000€) e com o co-financiamento do
QREN–POR Lisboa, FSE), fundações (FCG, EDP, PT) e privados (Barclays, BNP Paribas).
Mencionaram o estudo de avaliação do projeto, realizado pelo Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território, que dá conta dos resultados e dos impactos muito positivos para os
alunos, as famílias e a escola.
Esclareceram que este é um projeto de massas, que existe praticamente em todo o Mundo,
sendo que Portugal constitui um ponto de referência para os outros países. A este propósito,
mencionaram os vários contactos que têm tido, não apenas dos PALOP’s, mas de países
europeus, que procuram a experiência portuguesa para poderem implementar este programa
nos respetivos países.
Por último, solicitaram aos Deputados da Comissão que recomendem ao Ministério da
Educação e Ciência que garanta o apoio a este projeto.
A Sra. Deputada Conceição Pereira (PSD) felicitou os representantes da Orquestra Geração e
reconheceu o contributo deste projeto para a inserção e afirmação destes jovens. Referiu-se ao
Projeto de Resolução que o PSD apresentou, conjuntamente com o CDS-PP, considerando
que corresponde ao reconhecimento da qualidade dos resultados.
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A Sra. Deputada Inês de Medeiros (PS) destacou a unanimidade quanto à importância do
projeto e fez referência ao Projeto de Resolução do PS, sobre esta matéria, lamentando que
tenha sido rejeitado, impedindo assim a projeção deste projeto no futuro. Lamentou ainda os
cortes que o Governo está a efetuar nas áreas da educação não formal.
A Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) referiu-se à importância e aos benefícios
deste projeto, considerando que são óbvios e fez alusão ao Projeto de Resolução do CDSPP/PSD, que recomenda ao Governo que garanta o apoio a este projeto. Disse ainda que não
há intenção, por parte do Governo, de diminuir o financiamento.
O Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP) manifestou a sua preocupação quanto à atuação do
Governo em relação à área das Expressões. Considerou fundamental garantir a consolidação
do projeto Orquestra Geração e até o seu alargamento, com a afetação de recursos.
O Sr. Presidente da Comissão disse esperar que existam condições de sustentabilidade que
permitam a continuidade deste projeto. Relativamente à experiência portuguesa, que está a ser
procurada por outros países, sugeriu a realização de uma outra iniciativa, com a participação
de embaixadas, do Instituto Camões, do Governo, visando alargar a visibilidade deste projeto,
como elemento de cooperação.
Por último, os representantes da Orquestra Geração afirmaram que é fundamental o mínimo de
consenso em relação ao apoio a este projeto, lembrando que os privados fazem depender os
seus apoios do financiamento público.
A documentação da audiência, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página
da Comissão, na Internet.
A esta audiência, seguiu-se um concerto da Orquestra Geração, com alunos das Escolas de
Vialonga e Miguel Torga, cuja gravação será posteriormente disponibilizada.

4. Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2013 - COM/629
O Sr. Deputado Miguel Tiago (PCP) apresentou o parecer, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade dos Deputados presentes do PSD, PS, CDS-PP e PCP, registando-se a ausência
do BE e do PEV.

5. Projeto de Resolução 597/XII (PCP) - Elaboração de Um Relatório anual sobre abandono
escolar e empréstimos bancários no Ensino Superior
Adiado.

6. Outros assuntos
7. Data da próxima reunião
Dia 26.março.2013 - 15h00
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A reunião foi encerrada às 12:15 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de
lida e aprovada, será devidamente assinada.

Palácio de São Bento, 20 de março 2013

O PRESIDENTE

(Ribeiro e Castro)
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Folha de Presenças

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados:

Acácio Pinto
Amadeu Soares Albergaria
Duarte Marques
Inês de Medeiros
Isilda Aguincha
José Ribeiro e Castro
Margarida Almeida
Maria Conceição Pereira
Maria José Castelo Branco
Miguel Tiago
Nilza de Sena
Odete João
Paulo Cavaleiro
Pedro Pimpão
Rui Jorge Santos
Rui Pedro Duarte
Inês Teotónio Pereira
João Prata
Maria Manuela Tender

Faltaram os seguintes Senhores Deputados:
Ana Sofia Bettencourt
Emídio Guerreiro
Heloísa Apolónia
Luís Fazenda
Pedro Delgado Alves

Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados:
Carlos Enes
Michael Seufert
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